
  

 

 ראשון מפגש UNDER 16/18  זמנים ולוח הזמנה
 

                           לכבוד                                                                                                                        
 אגודות השחייה

 שלום רב,
 

 הזמנה למחנה אימון סגל מורחב קדטים ונוער.הנדון: 
 

בבריכה  7.12.19ברשימה המצ"ב, מוזמנים ליום אימונים אשר יתקיים ביום שבת השחיינים/ות מאגודתכם, הרשומים 
 הלאומית במכון וינגייט.

 פורסם ונשלח לאגודות. פ קריטריון אשר "השחיינים שהוזמנו נקבעו ע, לכם כידוע
 

 .האימונים יתקיימו בבריכה הלאומית החדשה במתכונתה כבריכה ארוכה
 

 . לאור התנהלותם במחנה הן האישית והן המקצועיתבחנו ייוהשחייניות השחיינים 
 

 ולהאיר את עיניהם כי חריגות משמעת ואי עמידה בלוחות הזמנים המפורטים ולשחייניות אבקשכם להעיר לשחיינים 
והשחייניות להמשך פעילות בבואו לבחון את הרכב השחיינים  צוות האימוןלעיל תגרורנה התכנסות והפעלת שיקול דעת 

  הסגל.
 
 

 הלאומית בבריכה כינוס – 8:00

 יבש חימום – 8:15

  אימון – 10:30-8:30

 דש כבי – פילאטיס אימון – 12:00-11:00

 צהריים ארוחת – 13:00-12:00

 סידי אסנת ( תזונה ) הרצאה – 14:30-13:00

 יבש חימום 16:00-15:30

 אימון 18:00-16:00

 ופיזור סיכום 18:15-18:00

 
 עם ציוד שחייה מלא.על השחיינים להגיע 

 במחנה זה הינה חובה! והשחייניות השתתפות השחיינים 
 .ח"מלקבלת שחרור יש לפנות בכתב ל

 
 מוזמנים לקחת חלק במחנה.יותר ממאמני השחיינים 

 
                                                                                                                                       

 רב, בכבוד
 שלום, שומר נצר

 השחייה ענף טכני ומתאם פיתוח מנהל
 בישראל השחייה איגוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 השחיינים המוזמנים
 

 אגודה שם
 מכבי חיפה מראענה אדם

 הפועל בת ים כהן זיו
 מכבי ראשון לציון טל אור

 דולפין נתניה מולצ'נוב יונתן
 הוד השרון ליסנינסקי רון
 מכבי חיפה עמית יעקובי 

 בני הרצליה איתן בן שטרית
 גליל עליון אביתר לוי

 בני הרצליה אור חורב לוי
 אולימפ נתניה מושקוביץ אדם

 אולימפ נתניה יוסיפובדניאל 
 הפועל בת ים איתי דיזינגוף
 הפועל בת ים מאור גורלניק

 הפועל פתח תקווה ניר חי
 מכבי וייסגל שוקר איתי

 קריית אונו ענבר דנציגר
 מכבי שוהם יואב רומנו
 מכבי שוהם פסי אריאל

 כפר המכביה לווי ג'ואי
 הפועל בת ים ים בכר

 אולימפ נתניה קאטבי מרטין
 הפועל ירושלים גליבינסקי אלכסיי
 הוד השרון קריציבסקי דניאל

 מכבי חיפה וורונוב אנדריי
 מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג

 
 השחייניות המוזמנות

 
 אגודה שם

 הפועל בת ים בקי פודזנר
 הפועל בת ים דריה גולובטי

 הפועל בת ים רומי חביב
 הפועל בת ים אלכסיה סבשצ'ינסקי

 הפועל בת ים אופיר רכאח
 הפועל בת ים נועה יעיש

 מכבי חיפה לבקוביץ' מעיין
 כפר המכבייה רקוביצקי נטע

 דולפין נתניה לונגו לוריין
 בני הרצליה מרסי אן נג'רה

 הפועל פתח תקווה ענבר שלח
 פליפר חדרה שרון שטיימן

 פ.מ רעות נוגה זילברברג
 פליפר חדרה נטע אוסישקין

 קריית אונו אשכנזישירה 
 פ.מ רעות גלי פסקרה
 הוד השרון גבלן אורין

 הפועל  ירושלים אביה דורון
 
 


